Informatie over Theatrique
Super leuk dat je interesse hebt in theater- of musicallessen bij Theatrique.
Hieronder vind je allerlei praktische informatie over de lessen van het komende seizoen.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, of je willen inschrijven voor
een proefles (of voor een van de groepen), stuur dan een mailtje naar
evelien@theatrique.nl.
Hou deze site in de gaten; binnenkort staat alle informatie overzichtelijk online samen met
foto en video materiaal.

Ø Wie ben ik en hoe het allemaal begon
Ik ben Evelien Isphording, 32 jaar en kom uit Schoonhoven.
Als kind was ik een erg verlegen meisje dat liever niet in de belangstelling wilde staan. De
verbazing in mijn omgeving was dan ook groot toen ik op mijn 9e aangaf op toneelles te
willen. Ik kan me mijn eerste les nog goed herinneren. Ik vond het vreselijk spannend,
maar erg leuk! Ik bleef spelen en mijn verlegenheid verdween als sneeuw voor de zon. Ik
vond toneel zelfs zo leuk dat ik vanaf mijn 10de wist dat ik later “toneeljuf” wilde worden.
Zo gezegd zo gedaan.. op mijn 18e werd ik aangenomen op de HBO Theaterschool ArtEZ in
Zwolle, en studeerde daar af als 1e graads dramadocent/theatermaker en CKV docent.
Naast mijn studie werkte ik al in de gehandicaptenzorg (iets dat ik nu nog steeds met erg
veel plezier doe). Tijdens mijn opleiding ben ik bezig geweest mijn passie voor theater en
de liefde voor het werken in de zorg te combineren. Zo heb ik veel lessen gegeven aan
mensen met een verstandelijke beperking en ben ik ook afgestudeerd op dit onderwerp.
Mijn grote droom is om iedereen kennis te laten maken met de magie van theater (in de
breedste zin van het woord... er is zoveel meer dan alleen spelen). Ik vind het ontzettend
leuk om te werken met mensen van alle leeftijden. (Spel)plezier en veiligheid in de
groep/tijdens de lessen vind ik het aller belangrijkst.
Ik hoop de komende jaren heel veel mensen in Het Cultuur Station te mogen verwelkomen
en een stukje van mijn passie met hen te kunnen delen.

Ø Leslocatie Het Cultuur station
Sinds juni 2018 zit Theatrique in Het Cultuur Station (vroeger het oude bus- en
treinstation van Schoonhoven), op Stationsplein 1 in Schoonhoven.
Deze locatie deel ik met Marlou Koevoets, eigenaresse van zangschool Clear Notes.
Toen Marlou en ik elkaar ontmoetten, merkten we meteen dat we een gezamenlijke passie
hadden. Omdat we er beide van overtuigd zijn dat samenwerking hele mooie dingen te
weeg kan brengen, besloten we op zoek te gaan naar een plek waar we onze beider scholen
konden huisvesten.
Tot onze grote vreugde vonden we hiervoor het oude busstation, dat wij hebben
omgedoopt tot Het Cultuur Station.
Vanuit hier geven we zang-, theater- en musicallessen, maar bieden meer. We zien Het
Cultuur Station als een creatieve broedplaats voor mensen uit Schoonhoven en omgeving.
Een plek waar van alles te beleven is op t gebied van kunst en cultuur. Waar bruggen
gebouwd worden, mooie voorstellingen te zien zijn, diverse en uiteenlopende

cursussen/workshops worden gegeven en waar iedereen op een toegankelijke manier
kennis kan maken met ons en onze passie voor kunst en cultuur.
Voor ons jaarprogramma en workshopoverzicht; www.hetcultuurstation.nl

Ø De verschillende lessen
Er zijn diverse les- en productiegroepen binnen Theatrique. Hieronder vind je een
overzicht van de verschillende theater- en musicallessen.
Als je meer informatie wilt over een specifieke groep, kan je mij natuurlijk een mailtje
sturen.
De groepen zijn in principe op leeftijd ingedeeld, maar er kunnen uitzonderingen gemaakt
worden wanneer een speler om een bepaalde reden graag in een andere groep zou willen
worden geplaatst.
Er zitten gemiddeld 6-12 spelers in een lesgroep (met uitzondering van de musicalgroepen).
Indien een groep groeit zal er zsm een extra groep gestart worden. Hierdoor hoeven wij
niet met wachtlijsten te werken.
Interesse in een proefles? Dat kan altijd! (stuur een mailtje naar evelien@theatrique.nl)
à THEATER KIDS 1 & 2
Zelf toneelstukjes maken, verkleden, improviseren; In de theater kids groepen krijg je
wekelijks een uur toneelles. Tijdens de lessen doen je theateroefeningen en spellen,
leer je allerlei speltechnieken en maak je met elkaar een voorstelling die aan het eind van
het 12 weekse blok voor publiek gepresenteerd wordt.

Leeftijd; Theaterkids 1= 6-8 jaar, Theaterkids 2= 8-11 jaar
Lesmoment; Vrijdag 15.00-16.00u en 16.30-17.30u
Kosten; €70,- per lesblok
à THEATER TIENERS
Scenes bedenken, zelf een voorstelling maken en alle facetten van toneelspel leren kennen;
In de tienergroep leer je naast spelen, ook goed naar elkaars stukjes kijken.
Er wordt o.a. gewerkt vanuit improvisatie, bestaande teksten en zelfgeschreven scenes.
Het blok van 12 weken wordt afgesloten met een voorstelling voor publiek.

Leeftijd; 12-16
Lesmoment; Donderdag 18.45-19.45
Kosten €70,- per lesblok
Docent; Evelien
LET OP; bij voldoende animo start er een tweede tienergroep op donderdag van 17.0018.00u. Deze groep zal dan zijn voor spelers van 10-14 jaar, de andere groep is dan van
14-17 jaar)
à VOLWASSENEN LES
Altijd al eens willen toneelspelen, maar geen zin om voor publiek op te treden?
Of behoefte aan het leren van nieuwe/herhaling van speltechnieken?
In de volwassenen lesgroep komen wekelijks verschillende facetten van acteren aan bod.
O.a. diverse spelvormen, technieken en presentatievaardigheden. Spelplezier staat voorop.

Leeftijd; 16+
Lesmoment; Donderdag 20.00-21.00u

Kosten; €75,- incl BTW per lesblok
Docent; Evelien
à VOLWASSENEN PRODUCTIE
Voor wie al spelervaring heeft, en graag te gekke voorstellingen wil spelen voor publiek, is
er de volwassenen productiegroep. In deze groep werk je in 3 of 6 maanden toe naar een
voorstelling voor publiek. Dit kan een voorstelling zijn die we met elkaar verzinnen, of we
werken vanuit een bestaande tekst. Repetities duren 1,5 uur.

Leeftijd; 16
Lesmoment; Donderdag 21.00-22.30u
Kosten €75,- incl BTW per lesblok
Docent; Evelien
à THEATER VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Wil je super graag toneelspelen, uitbeelden, zingen, je verkleden, doen alsof je iemand
anders bent en misschien zelfs ook optreden? Voor spelers met een verstandelijke
beperking die niet passen in een van bovengenoemde groepen is er om de week op
vrijdagavond theaterles waarbij gekeken wordt naar ieders mogelijkheden.

Leeftijd; in overleg
Lesmoment; Vrijdag 18.30-19.15u (om de week)
Kosten €40,- incl BTW per lesbok
Docent; Evelien
à MUSICAL MINI’S
Je verkleden en doen alsof je iemand anders bent, lekker zingen en dansen; dat kan bij de
musical mini’s. In de 12-weekse lessenreeks krijg je toneel-, zang- en dansles.
Met elkaar maken we een hele leuke korte musicalvoorstelling die we aan het eind van de
lesreeks opvoeren voor publiek

Leeftijd; 4-6 jarigen
Lesmoment: Zaterdag 13.00-13.45u
Kosten; €70,- per lesbok
Docenten; Evelien en Marlou
LET OP; Bij veel interesse start er een tweede groep op woensdag 16.15-17.00u
à MUSICAL KIDS
Wekelijks 2 uur achter elkaar spel-, zang- en dansles; Bij de musical kids werk je een heel
seizoen lang aan de musical ….! Je krijgt de verschillende disciplines van verschillende
docenten. De musical speelt eind juni 2019 2 keer voor veel publiek.
Voor iedereen die gek is op dansen, zingen en toneelspelen.

Leeftijd; 8+
Lesmoment; Zaterdag 14.00-16.00u
Kosten; €330,- voor een heel seizoen
Docenten; Evelien, Marlou en Kirsten
àMUSICAL 15+
Wil je meer dan alleen theater, zang of dans; Dan is de musical 15+ groep een aanrader!
Want daar komt alles samen. Zang-, dans- en spelles worden afwisselend gegeven in de 2
uur durende lessen. In december 2018 is er een te gekke kennismakingsdag! Lessen starten
in januari 2019

Leeftijd; 15+
Lesmoment; Woensdag 20.00-22.00u
Kosten; €350,- incl BTW voor een heel seizoen
Docenten; Evelien & Marlou & …. à MUZIEKTHEATER PRODUCTIEGROEP
Ben je heel gemotiveerd, en wil je meer dan de lesgroepen bieden; dan is de muziektheater
productiegroep iets voor jou! In deze groep werk je met een groepje fanatieke spelers aan
voorstellingen die we op locaties buiten het cultuurstation zullen spelen. Voor deze groep
kan je “auditie” doen of gevraagd worden.

Leeftijd; 10+ (ook voor volwassenen)
Lesmoment; Woensdag 18.30-19.30u
Kosten; €70,- per lesblok
Docenten; Evelien & Marlou

Ø Leskosten overzicht
Groep

Per blok

-Musical Mini’s
-Theater Kids 1
-Theater Kids 2
-Theater Tieners
-Muziektheater productiegroep

€70,-

•

Volwassenen les

€75,incl BTW

•

Volwassenen productie
-Musical kids
-Musical 15+

Theater voor mensen met een
verstandelijke beperking
LET OP! Wanneer een speler in
2 groepen speelt (bijvoorbeeld in
de musical 8+ en bij theater
kids), geldt er een korting op de
theaterlessen van €15,- per 3
maandenblok (dit geldt voor de
theater kids groepen, tiener
groep(en) en volwassenen
lesgroep)

€330,€350,-

€40,-

Bijzonderheden
12 lessen + voorstelling

Volwassenen lesgroep: Geen
voorstelling (presentatievorm
in overleg)
• 1,5 uur les per week
• 30 lessen van 2 uur, 2
voorstellingen + 2 of 3 extra
repetities aan het eind van het
repetitie proces.
• In 3 termijnen betalen
mogelijk
Om de week les: 7 lessen + presentatie

Ø Lesrooster
WOENSDAG
TIJD
16.15-17.00
18.30-19.30
20.00-22.00

Lokaal THEATRIQUE
Musical Mini’s (wanneer de zaterdaggroep vol zit, start deze groep)
Muziektheater Productieklas
Musical 15+ (vanaf januari 2019)

DONDERDAG
TIJD
Lokaal THEATRIQUE
17.00-18.00
Tieners (wanneer er voldoende animo is, start deze tweede tienergroep
voor tieners van 11-14)
18.45-19.45
Theater Tieners 12-16 jarigen
20.00-21.00
Volwassenen lesgroep
21.00-22.30
Volwassenen productie
VRIJDAG
TIJD
15.00-16.00
16.30-17.30
18.30-19.15

Lokaal THEATRIQUE
6-8 jarigen
8-11 jarigen
(2x per maand) Spelers met een verstandelijke beperking

ZATERDAG
TIJD
13.00-13.45
14.00-16.00

Lokaal THEATRIQUE
Musical mini’s
Musical

Lesblok 1à Week 38 t/m week 51
Lesblok 2 à Week 2 t/m week 14
Lesblok 3 à Week 15 t/m week 28
Tijdens schoolvakanties is er in principe geen les. Wel zorg ik ervoor dat een lesblok altijd
bestaat uit 12 lessen. Dus wanneer er veel lessen uitvallen in een blok door feestdagen,
zullen er inhaallessen gepland worden.
(Voorstellingen van de lesgroepen vallen in de “Cultuur Podium Dagen” die in het
jaarprogramma op www.hetcultuurstation aangegeven zijn)

Ø Inschrijven of proefles
Inschrijven voor een van de lessen? Of interesse in een gratis proefles?
Stuur een mailtje naar evelien@theatrique.nl en je ontvangt z.s.m een inschrijfformulier en
de algemene voorwaarden

Ø Kinderfeestjes / Teamdagen
Theatrique biedt naast Theaterkinderfeestjes ook musicalfeestjes en thema feestjes voor
kinderen en volwassenen.
Ook teamdagen (bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of op buurt/familie feesten) zijn mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden en kosten? Stuur gerust een mailtje

Ø Projecten op maat
Theatrique is ook in te huren voor regie op locatie, workshops of lessen in het onderwijs of
andere projecten op maat.

